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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan dan penulisan 

laporan Tugas Akhir dengan judul : STUDI INFRASTRUKTUR JALAN TOL 

TERHADAP KONDISI FISIK SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN 

MEBIDANGRO. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi 

persyaratan program sarjana perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi 

Sumatera.. Dalam penyusunan laporan ini, banyak hambatan serta rintangan yang 

penulis hadapi. Namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat dukungan dari 

berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini terutama kepada: 

1. Orang tua penulis, ibunda tercinta Yenny Apriana serta keluarga yang 

telah memberikan dukungan berupa dukungan moril dan materiil yang 

begitu besar kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Eng Pradono, SE., M.Ec.Dev. selaku dosen pembimbing 

satu tugas akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan 

maupun arahan terkait laporan tugas akhir dengan saran yang sangat 

membangun sehingga penulis mampu menyusun laporan lebih baik lagi. 

3. Ibu Zenia F. Saraswati, S.T., M.PWK. dosen pembimbing dua tugas akhir 

yang telah meluangkan banyak waktu, perhatian, saran, motivasi, dan 

berbagai hal yang membuat penulis mampu menyelesaikan setiap tahap 

dalam penulisan laporan tugas akhir menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

4. Untuk teman satu bimbingan yang selalu memberikan semangat maupun 

dukungan serta mengingatkan satu sama lain untuk terus bertahan dan 

berjuang dalam keadaan apapun. 

5. Untuk Tim Lahan yang telah memberikan semangat dan dukungan yang 

cukup banyak, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam setiap 

proses penyusunan laporan tugas akhir ini. 
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6. Serta kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan 

penulisan laporan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritikan sangat diharapkan 

yang bersifat membangun diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. 

 

Bandar Lampung, Agustus 2021 

Penulis, 

 

Henny Pusfita Sari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


